„Brulion filozoficzny” jest efektem realizacji pomysłu jaki powstał
w mojej głowie po podjęciu decyzji o udziale w programie „Lokomotywa zmian”. Program realizowany w partnerstwie Centrum
Wolontariatu, Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” i Volunteer
Centeer Tysvaer stanowi propozycję adresowaną do osób dojrzałych, które poza aktywnością zawodową zdecydowały się zaangażować w działania społeczno-kulturalne poprzez realizację własnych pasji.
Mój zawód, archeolog, stał się jednocześnie moją pasją i mimo
zmiany profesji, pytania jakie zadaje sobie historyk w jak najszerszym, wielopłaszczyznowym aspekcie, wciąż mnie nurtują znajdując odbicie w obserwacji postaw współczesnych ludzi.
U podstaw mojego projektu „Filozofia w drodze” stała potrzeba
zachęcenia mieszkańców Kabat do zatrzymania się na chwilę i zastanowienia nad tym czy żyjącemu w ciągłym pośpiechu, współczesnemu człowiekowi potrzebna jest filozofia.
Jako miejsce spotkania z sąsiadami wybrałam Park Przy Bażantarni na Kabatach w Warszawie, przy którym również i ja mieszkam,
gdyż wydawało mi się, że ta przestrzeń będzie stanowiła znakomity punk odniesienia do nazwy projektu. Ludzie przemierzają
parkowe alejki o różnych porach roku, dnia i nocy, są na różnych
etapach swojego życia, mają różne poglądy i mimo przystawania
przy biblioteczce, przysiadania na ławkach, pobytu na placach
zabaw są w drodze.
A w wędrówce tej, co
wykazały przeprowadzone rozmowy, filozofia im towarzyszy.
Do współpracy przy
projekcie zaprosiłam
Panią Katarzynę Filutowską – filozofkę
z Uniwersytetu Warktóra
BRULION szawskiego,
w niezwykle intereFILOZOFICZNY sujący sposób ujęła
zagadnienia filozoficzne poruszane przez
osoby biorące udział
w projekcie.
Grażyna Mizera

FILOZOFIA W DRODZE

Katarzyna Filutowska

Po co współczesnemu człowiekowi filozofia? To pytanie jest
trochę podchwytliwe, może
bowiem sugerować, że niejako z założenia jest ona po coś,
że powinna być w tej czy innej
mierze użyteczna i tak dalej.
Z tego punktu widzenia
ogólne, abstrakcyjne problemy, jakimi zajmują się filozofowie, których interesują na
przykład takie sprawy jak to,
po co żyjemy, czym jest rze2
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czywistość,
dlaczego istnieje raczej coś niż nic, co
to znaczy istnieć,
mogą się wydawać w pierwszym
momencie
kom-

pletnie niepraktyczne, a co
za tym idzie zupełnie nieprzydatne w codziennej egzystencji. Być może dlatego jedna z
odpowiedzi na nasze pytanie
„po co filozofia?” była właśnie
taka – że nie jest ona do niczego potrzebna.
Czy jednak z tego wynika, że filozofia naprawdę
jest po prostu zbędna? Jest
to wniosek raczej pochopny
i przedwczesny. Zdecydowana większość osób, z którymi
rozmawialiśmy podziela sokratejski pogląd, że nie warto

żyć życiem bezmyślnym i że krytyczne, refleksyjne myślenie jest
ważne,
pozwala
bowiem zdystansować się wobec
zalewu informacji,
wydarzeń i rzeczy,
które dzieją się wokół nas, zatrzymać
się na chwilę, zrozumieć sens tego,
co nas otacza.
Według Arystotelesa
najdoskonalsze – bo najbliższe temu, w jaki
sposób funkcjonuje Bóg - jest takie
życie, które opiera
się na teoretycznej kontemplacji.
3

To boskie myślenie to jednak
także akt, rodzaj działania,
jakkolwiek takiego, które ma
charakter w najwyższym stopniu uniwersalny. Podobnie filozof to ten, kto nie angażuje się
bezpośrednio w sprawy polis,
w to, co dzieje się na rynku, a
jedynie rozmawia, obserwuje
i wyciąga
Filozofia w n i o s k i ,
pomaga w ale władokonywaniu śnie dziętemu
codziennych ki
on
wyborów, może
w interpretacji pozostać
postaw czy bezinterenym
poglądów sp oo w
szukiwaczem
prawdy. To zaś uwalnia umysł
od złudzeń i przesądów i pomaga widzieć rzeczywistość
obiektywnie, a co za tym idzie
właściwie stawiać problemy,
podejmować racjonalne decyzje i mądrze postępować.
Chociaż refleksja jako taka
nie prowadzi być może do jakichś doraźnych, konkretnych
celów bez niej nasz poznaw4

czy horyzont byłby
niezwykle wąski,
nasze
widzenie
rzeczy uproszczone i niepełne, a
nasza
perspektywa
partykularna i ograniczona.
Jak pisze Bertrand
Russell, „(…) wartość filozofii – być
może jej wartość
główna – wiąże się
(…) z wolnością od
wąskich i osobistych celów, jaką
te rozważania ze
sobą niosą. Życie
człowieka podległego instynktom
zamknięte jest w
kręgu jego prywatnych zainteresowań. (…) Jeśli nasze życie ma być
wielkie i wolne,
musimy jakoś wydostać się z tego
więzienia i uwolnić
od konfliktów. Jedna z dróg uciecz-

ki wiedzie przez filozoficzną
kontemplację. Kontemplacja
taka, ujmując świat w sposób możliwie wszechogar- Filozofia
niający, nie dzieli go na jest po to, aby
dwa wrogie obozy (…) ale pobudzać nas
postrzega całość w spo- do refleksji
sób bezstronny. (…)”1, i abyśmy nie
dzięki czemu kontemplu- utknęli na
jący umysł zyskuje pe- mieliznach
wien udział w nieskończo- pozornej
ności, w tym co, jak ująłby wiedzy i
to może idealista pokroju
jałowego
Platona, boskie, wieczne
poznawczo
i prawdziwe.
dogmatyzmu
Ci, którzy brali udział w naszym filozoficznym eksperymencie są skłonni przychylić się do tego, że takie właśnie
uniwersalne spojrzenie i krytyczne myślenie, które wytrąca nas z naiwnej bezpośredniości i każe zadawać pytania
o rzeczy pozornie oczywiste
jest wartością, i to nawet wtedy, kiedy, jak podkreślił jeden
z naszych rozmówców może
1. Bertrand Russell,
być niebezpieczne, bo zdarza
Problemy filozofii,
się, że wywołuje prawdziwe
przełożył Wojciech Sady,
Wydawnictwo Naukowe
rewolucje i wywraca wszystPWN, Warszawa 1995,
s. 172.-173.
ko dosłownie do góry nogami.
5

Zauważmy tutaj na marginesie, że jest to bardzo zgodne z
duchem samej filozofii, która
w końcu narodziła się ze zdolności dziwienia się temu, co
zwyczajne i rzekomo niepowątpiewalne albo, jak ujęła to
inna z naszych rozmówczyń,
myślenia odwrotnie, wbrew
temu, co powszechnie przyjęte. I faktycznie, teoria idei,
czyli pierwszy znany system
filozoficzny opiera się przecież na takim odwróceniu –
jego twórca, Platon, neguje
świat poznawalny zmysłowo
i twierdzi, że prawdziwa rzeczywistość, prawdziwy byt
znajduje się poza tym, co widzialne, jest transcendentny,
da się poznać jedynie na drodze czysto myślowej! A stąd
już tylko krok do innowacyjnego,
nieschematycznego,
kreatywnego myślenia, jakiego - zdaniem uczestników
projektu - także uczy filozofia,
jaka dlatego przydaje się tym,
którzy, tak jak na przykład
spotkani przez nas inżynierowie, pracują twórczo.
6

Po co jeszcze filozofia? Jak twierdzili
ci, których spotkaliśmy na naszej filozoficznej ścieżce,
pomaga ona znaleźć odpowiedzi na
ważne i trudne pytania – na przykład
takie, które dotyczą wartości, sensu
istnienia czy tego,
jacy jesteśmy, dokąd
zmierzamy
i po co w ogóle
jest świat. Dla niektórych jest drogowskazem i wyznacza kierunek.
Ponadto dzięki niej
zastanawiamy się
nad sobą, rozwijamy się, potrafimy
myśleć głębiej, nie
ograniczamy
się
do przekazu płynącego z mediów
i
społeczeństwa,
a więc, jak powiedziałby może Platon,
porzucamy

złudne mniemania (doksa)
i poszukujemy prawdziwej
wiedzy (episteme). Jeszcze
inni zwracają uwagę, że współczesny świat jest niezwykle
złożony i skomplikowany i że
wielu zjawisk politycznych,
społecznych czy kulturalnych
po prostu nie
da się zrozumieć bez znajomości podstawowych
koncepcji
i terminów filozoficznych.
Filozofia pomaga zatem w
dokonywaniu
codziennych
wyborów,
w
interpretacji postaw
czy poglądów, tym bardziej,
że mogą one odzwierciedlać
jakiś starożytny albo nowożytny nurt czy system, dzięki
czemu nie czujemy się samotni we wszechświecie, bo wiemy, że ktoś już kiedyś myślał
tak jak my. Są tacy, dla któ-

rych jest ona inspiracją (głównie Kant
i imperatyw kategoryczny) i dostarcza
wiedzy przydatnej
w
rozwiązywaniu
krzyżówek, a także
tacy, którzy doce-

niają jej znaczenie
w życiu społecznym – bo pomaga ustalać normy
(czyli, jak powiedzieliby może Hobbes, Locke czy Rousseau,
zawrzeć
7

tak zwaną umowę społeczną)
tudzież uświadamia, że warto
żyć dla rodziny (dodajmy, że
historia myśli ludzkiej zawiera i takie postulaty – między
innymi tego właśnie oczekuje
się od jednostki na przykład
w ultraracjonalnym i mającym
ambicję objęcia całokształtu
rzeczywistości systemie Hegla, który dlatego bywał nie
do przyjęcia dla takich egzystencjalistycznie zorientowanych indywidualistów jak chociażby Kierkegaard!).
W końcu są i tacy, którzy dostrzegają ważną rolę filozofii
w uczeniu poprawnego, logicznego myślenia i formułowania jasnych, jednoznacznych
wypowiedzi, co zbliża ich do
takich myślicieli jak Franciszek Bacon, George Berkeley
czy przedstawiciele szkoły
lwowsko-warszawskiej, którzy również walczyli ze słownymi złudzeniami, językową
dwuznacznością i myślowym
mętniactwem kryjącym, ich
zdaniem, pustkę ideową.
Reasumując, dla uczestników
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naszego eksperymentu filozofia jest
ważna, ale generalnie w aspekcie
praktycznym,
to
znaczy o tyle, o ile
pomaga odpowiedzieć na pytanie
jak żyć albo wyjaśnia otaczającą
nas rzeczywistość.
Jak ujęła to Iga,
lektura dzieł Hegla czy Heideggera
nawet
wykształconego czytelnika
niekoniecznie zachęci do jej studiowania, są one bowiem napisane na
tyle trudnym i nieprzejrzystym językiem, że w pierwszym
momencie
mogą
sprawiać
wrażenie zupełnie
niezrozumiałych, a
co za tym idzie raczej odległych od
problemów życia
codziennego. Po-

mimo to pytania, jakie zadaje filozofia są ważne,
bada ona bowiem zagadnienia uniwersalne, które
dotyczą nas wszystkich i zaprasza nas do dialogu,
który, jak zasugerował inny z naszych rozmówców,
Marcin Maliszewski nigdy się nie kończy, jest wiecznym procesem.
W filozofii, jaka praktycznie od samego początku, od czasów Sokratesa i Platona jest – w przeciwieństwie do sofistyki – postrzegana jako dążenie
do wiedzy o tym, co dobre, piękne i sprawiedliwe,
a nie jej posiadanie pytania są bowiem ważniejsze
od odpowiedzi, a krytyczne myślenie ma większą
wartość niż tak zwana zdroworozsądkowa pewność,
że świat jest dokładnie taki jak nam się wydaje. Filozofia jest właśnie po to, aby pobudzać nas do refleksji i abyśmy nie utknęli na mieliznach pozornej
wiedzy i jałowego poznawczo dogmatyzmu. I chociaż z założenia jest ona zawsze w drodze i nigdy
u celu, warto czasami zatrzymać się na chwilę
i podjąć wyzwanie, które przed nami stawia.
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Filozofia pozwala zastanowić się nad sensem życia, gdyż wiara nie daje tych
odpowiedzi. Dzięki filozofii nie czujemy się samotni. Możemy mieć pewność,
że ktoś, kiedyś miał poglądy podobne do naszych, więc możemy w swoim
myśleniu odnieść się chociażby do filozofów starożytnych, którzy poruszali
również problem najwyższego dobra.
Ola
10

Filozofia odgrywa istotna rolę
w rozważaniach o życiu, o przeszłości
i o przyszłości. Jest istotna
w rozumieniu pojęcia czasu w ujęciu
Howkinga. Filozofia chrześcijańska
daje człowiekowi nadzieję.
Michał

Odpowiadając na pytanie, czy
współczesnemu człowiekowi potrzebna jest
filozofia, trzeba najpierw określić:
Co to jest filozofia?
Jeśli będziemy traktować jako dziedzinę
nauki, o ściśle określonych ramach,
strukturze, pojęciach - to jest dziedziną
trudną i niezrozumiałą dla przeciętnego
czytelnika. Wystarczy wziąć do ręki dzieła
takich filozofów jak Hegel, Heideger. Sartre,
a czytelnik nawet dobrze wykształcony
niewiele z tego zrozumie.
Jeśli natomiast potraktujemy filozofię jako
pewien zespół pytań dotyczących świata
i miejsca człowieka w świecie, to oczywiście
zadawanie pytań takich jak: Kim jesteśmy?
Dokąd zmierzamy?. Co to jest prawda,
dobro, piękno, wolność? itp.
i próby odpowiedzi na te pytania są
potrzebne. Każdy człowiek je zadaje
.Im więcej i częściej będzie poszukiwał
odpowiedzi, tym więcej zrozumie
z otaczającej go rzeczywistości i samego
siebie. Współczesny człowiek powinien
znać, co to jest ontologia, epistemologia,
racjonalizm, aksjologia i wiele innych.
Świat jest bardzo skomplikowany,
trudno zrozumieć zjawiska społecznopolityczne, kulturowe. Jeszcze trudniej
w pełni interpretować dzieła kultury bez
podstawowych pojęć filozoficznych,oceniać
postawy, wybory, ideologię, poglądy.
Iga
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Filozofia pozwala ułożyć, zdefiniować świat.
Próbować znaleźć odpowiedzi na pytania.
To jest po to, żeby rozwijać siebie.
Przydaje się do refleksji nad tym,
co się dzieje dookoła nas.
Filozofia jest ważną rzeczą w życiu. Pozwala
zastanowić się nad filozofią naszego życia, nad
wartościami jakimi trzeba się kierować, nad
przyszłością, nad tym jak to życie ma przebiegać.
Filozofia to królowa nauk.
Filozofia potrzebna jest do znalezienia sensu życia.
Filozofia pozwala znaleźć jakiś cel w życiu.
Filozofia służy do rozmyślań
i zadawania pytań.
Filozofia pomaga rozwijać system norm
moralnych.
Daje szerszy pogląd na życie. Poszerza horyzonty.
W życiu człowieka może się odzwierciedlać
jakiś nurt filozoficzny
Pozwala odpowiedzieć na fundamentalne
życiowe pytania.
Filozofia jest czymś bardziej abstrakcyjnym,
niezwiązanym z codziennym życiem
12
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Czasem warto zagłębić się
w rozmyślaniach filozoficznych,
żeby pogłębić swoją mądrość życiową.
Mieczysław
Filozofia była potrzebna kiedy był czas na
czytanie, myślenie, rozwój. Teraz jest potrzebna,
żeby radzić sobie z życiowymi wyzwaniami.
Ania

Tak, filozofia jest potrzebna, wiele osób
filozofuje nie zdając sobie z tego sprawy.
Jest to status przyrodzony człowieka,
gdyż określa miejsce człowieka
w świecie, w polityce.
Głębsza filozofia pozwala odpowiedzieć
na pytanie: dokąd zmierzam?
W punktach przełomowych życia pozwala
odpowiedzieć na zasadnicze pytania
Jacek

Przemyśleć życie. Pozwala
odpowiedzieć na pytanie dlaczego
warto żyć, jaki jest sens życia.
Uświadamia, że warto żyć dla rodziny.
Wzbudza kreatywność w myśleniu.
Może pomóc inżynierom wpaść
na nowe, innowacyjne pomysły.
Pomaga rozmawiać z dziećmi. Odejść od procedur i schematów.
Pomaga myśleć odwrotnie. Inżynierowie
Katarzyna Zastanawianie się nad sensem

Filozofia jest po to,
żeby uświadomić sobie sens istnienia
Dawid
Filozofia – daje dystans do współczesnych
wydarzeń - jest królową nauk humanistycznych
Alicja

UCzy krytycznego
myślenia,
podważa pozorną
oczywistości
Katarzyna – filozof

Filozofia kojarzy mi się z zastanawianiem się nad dawaniem odpowiedzi na
różne pytania – wszelkie pytania. Zawsze są jakieś pytania w naszym życiu.
I to ważne pytania, pytania o sens życia, o to, kim jesteśmy, jacy jesteśmy. I filozofia daje chyba na to odpowiedzi, albo chociaż pomaga znaleźć te odpowiedzi.
Wg. 3-letniego Maćka: Filozof odpowiada na trudne pytania.
Filozofia??? Trochę metafizyki, więcej znaków zapytania, myśli o wszechświecie
i byciu tu i teraz, istocie życia, roli rozumu i serca, osiąganiu szczęścia, dążeniu
do miłości.... może też doskonałości...
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Filozofia potrafi odpowiedzieć na
najważniejsze życiowe problemy.
Asia
Podstawowe pytanie dokąd zmierzamy i po co
to wszystko. Pomaga ustalać normy społeczne.
Artur B.
Żeby mieć wyznaczony kierunek.
Do czego wszystko zmierza...?
Wojtek

codziennych spraw

Pomaga w ciężkich momentach życia
Uczy! Kreatywnego myślenia.
Zadaje pytanie o wartości i cel istnienia.
Mariusz

Chodzi o kwestie refleksji, namysłu nad
rzeczywistością. Nie chcę być całkowicie
bezradna, gdy staję przed wyzwaniami
dnia codziennego...
Czy zadaje i odpowiada na pytanie?
Zofia
Czy filozofia może być wstępem do wiary?
Mariusz Przemyśleć życie. Dlaczego żyć. Żyć dla
Nie jest do niczego potrzebna. rodziny.
Janusz Bartek

Filozofia jest po to, aby inni byli mądrzejsi, Społeczeństwo jest zalane
od tych, którzy nie myślą informacjami. Myślenie (młodzieży)
Marcelina jest spłaszczone. Filozofia pozwala
pogłębić myślenie..
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Żeby człowiek zastanowił się nad sobą :-)
Żeby nic nie było oczywiste...
Agata

Zrozumieć siebie i świat.
Julia
FILOZOFIA??? trochę metafizyki, wiele
znaków zapytania, myśli o wszechświecie
i byciu tu i teraz, roli rozumu i serca,
osiąganiu szczęścia, dążeniu do miłości...
może też doskonałości...
Magda
Pomaga odpowiedzieć na ważne
pytania, np. o sens życia.
Joanna i Krzysztof
Filozofia to obecnie puste słowo.
Brakuje nam samodzielnego myślenia.
Powielamy myśli innych.
Łączy różne światy.
Adam
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Filozofia może być
Niebezpieczna.

Żeby iść własną drogą.
Agnieszka

Filozofia pomaga mi pamiętać
o wartościach, o których współczesny
świat zapomina.
Witek

Żeby pamiętać, że w życiu istnieje coś
więcej niż praca, pieniądze......
Kasia
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Gdy skończysz czytać, co
napisałem, będziesz miał
iluzoryczne wrażenie, że
patrzysz na nieruchoma
rzecz, zapominając, poprzez
nawyk, że to był kiedyś proces,
to trwało i tak zapominamy,
że wszystko wokół nas jest
procesem. Moim zdaniem
słuszność (nie rację) miał
Platon, sugerując, że filozofia
jest wiecznym dialogiem,
procesem i uprawiając dialog
jesteśmy bliżej prawdy niż
kończąc go (np. dochodząc
do światopoglądu). Czym jest
filozofia? Między innymi jest
pozwoleniem na to, by nasz mózg
nie umarł za życia.
Marcin
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Historia myśli ekonomicznej w dużej mierze ma swoje źródło w filozofii. Ekonomia
jako synonim chciwości ma swoje korzenie
w filozofii. Smith, który jako pierwszy
podjął próbę usystematyzowania wiedzy
na temat historii rozwoju przemysłu
i handlu w Europie był myślicielem i filozofem, zajmującym się filozofią moralną,
a więc myśl ekonomiczna narodziła się
z poszukiwań stricte filozoficznych.
Współcześnie filozofia jako hasło brzmi
nieco archaicznie, jednak jeśli obok pojęcia
filozofii pojawi się również logika powstaje pewnego rodzaju trening umysłu, którego efektem jest pewna kultura, elegancja
wypowiedzi. Generalnie filozofia kojarzy
się z nauką myślenia.
Joanna
Filozofia jako inspiracja (szczególnie
Kant). Jako hasło
do krzyżówki.
Ludwika

projekt graficzny: Zofia Zaccaria

Filozofia jest po to,
żeby uświadomić
sobie sens istnienia
Dawid

Brulion dokumentuje akcję, która odbyła się 12 marca 2016 r. przy wsparciu polonisty, filozofa, fotografa Janusza Lewonia
oraz „latających animatorów” z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”: Agaty Pietrzyk i Adama Kadenaci.

Projekt realizowany w ramach programu „Lokomotywa zmian. Senioralne działania
środowiskowe” współfinansowanego z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla
Demokracji w partnerstwie: Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu, Towarzystwa Inicjatyw
Twórczych „ę” i Centrum Wolontariatu w Tysvaer (Norwegia) www.wolontariatpracowniczy.org.pl

